
 

REGULAMIN KONKURSU NA NOWY LAYOUT MAGAZYNU „EKRANy” 

 

Wykaz skrótów 

 

Zamawiający – Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej Ekrany z 

siedzibą w Krakowie 

Koncepcja – Koncepcja nowego layoutu magazynu „EKRANy” 

Konkurs – Konkurs na nowy layout magazynu „EKRANy” 

Regulamin – Regulamin Konkursu na nowy layout magazynu „EKRANy” 

Jury Konkursowe – Jury wyznaczone do oceny prac złożonych przez Uczestnika Konkursu w 

ramach Zadania Konkursowego 

Uczestnik Konkursu – podmiot biorący udział w konkursie  

Zadanie Konkursowe – Zaprojektowanie wybranych stron i okładki magazynu „EKRANy” 

wraz z wszystkimi elementami wizualnymi wyznaczonymi przez Zamawiającego 

Kryteria Oceny – Kryteria opracowane przez Zamawiającego celem wyłonienia najlepszych 

prac przedstawionych przez Uczestników Konkursu jako Zadanie Konkursowe 

Negocjacje – Negocjacje ze zwycięzcą lub laureatem Konkursu celem podpisania Umowy na 

realizację Projektu 

Umowa – Umowa na realizację Projektu podpisana przez Zamawiającego z Projektantem 

wyłonionym w Konkursie 

Projekt – Pełen projekt layoutu magazynu „EKRANy” zlecony przez Zleceniodawcę ze 

zwycięzcą lub laureatem Konkursu 

 

1.  INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

 

Organizatorem konkursu (zwanym dalej: Zamawiającym) jest:  

Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej EKRANy z siedzibą w 

Krakowie (30-348) przy ulicy Prof. St. Łojasiewicza 4 / pok. 3.222, wpisane do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział 



 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366511, NIP: 676-24-30-

481 

Informacje teleadresowe:  

tel.: 507 136 894, e-mail: konkurs.ekrany@gmail.com / redakcja.ekrany@gmail.com  

Konto bankowe:  

Bank Ochrony Środowiska Oddział I w Krakowie, 76 1540 1115 2111 6000 0523 0001 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować pod adres 

siedziby Zamawiającego wraz z oznaczeniem: „Konkurs na nowy layout magazynu „EKRANy”. 

 

2.  FORMA I ZASADY OGÓLNE KONKURSU 

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, otwartym, w którym Uczestnicy Konkursu składają 

w określonym przez Regulamin terminie prace stanowiące Zadanie Konkursowe, a 

Zamawiający poprzez wyznaczone przez siebie Jury Konkursu wybiera najlepsze prace, 

nagradza laureatów, sporządza Zalecenia Pokonkursowe i następnie przystępuje do 

Negocjacji ze zwycięzcą Konkursu celem realizacji Projektu. 

Rozstrzygnięcie Konkursu będzie zatem stanowić podstawę do zaproszenia zwycięzcy 

Konkursu do Negocjacji, a jeśli negocjacje te okażą się nieskuteczne – laureata kolejnej 

nagrody Konkursu. Negocjacje te będą dotyczyć realizacji zamówienia na Projekt będący 

kompletnym layoutem magazynu „EKRANy” wraz z nadzorem autorskim nad składem dwóch 

numerów magazynu. 

Konkurs prowadzony jest w języku polskim. 

Zamawiający Konkurs zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu. 

Zmiany są wiążące dla Uczestników Konkursu. Informacje o zmianach zostaną każdorazowo 

podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://ekrany.org.pl/konkurs-na-

layout/  

 

3.  WYNAGRODZENIE DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

Zamawiający przewidział następujące wynagrodzenia dla Uczestników Konkursu i 

wykonawców Projektu: 

Jury Konkursu przyzna maksymalnie trzy nagrody za najlepsze prace stanowiące Zadanie 

Konkursowe: 

- Nagroda Pierwsza – 3.500 złotych brutto 
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- Nagroda Druga – 2.500 złotych brutto 

- Nagroda Trzecia – 2.000 złotych brutto 

Nagrody zostaną wypłacone do 31 grudnia 2017 roku. 

Jury Konkursu może nie przyznać którejkolwiek z nagród. Nie przewiduje się nagród 

dzielonych między Uczestników Konkursu.  

Szacunkowy maksymalny koszt wykonania Projektu to 10.000 złotych, na co składa się sam 

Projekt (5.000 złotych brutto, co zostanie wypłacone w 2017 roku) oraz obowiązkowy 

Nadzór Autorski nad składem dwóch numerów magazynu „EKRANy” (łącznie 5.000 złotych 

brutto, co zostanie wypłacone w 2018 roku). 

Powyższe kwoty mogą zostać zmienione przez Zamawiającego w zależności od wyników 

rozstrzygniętego Konkursu, a także wyników Negocjacji. 

 

4.  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 

 

Dla realizacji celów opisanych w Koncepcji nowego layoutu magazynu „EKRANy” 

Zamawiający przyjął strategię polegającą na organizacji otwartego konkursu skierowanego 

do zespołów projektowych lub projektantów (grafików, plastyków, designerów), 

specjalizujących się w projektowaniu identyfikacji wizualnej, key-visualu imprez i budynków, 

projektowaniu książek, czasopism oraz kompleksowym projektowaniu wszelkich druków, 

wykorzystywanych zwłaszcza przez podmioty organizujące wydarzenia kulturalno-

artystyczne i wydawnicze. 

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest realizacja wytycznych zawartych w Koncepcji 

(stanowiącej załącznik numer 1) i Regulaminie, a także w pozostałych załącznikach do 

Regulaminu. 

Zakres Konkursu obejmuje pełne zaprojektowanie okładki oraz wybranych 5 rozkładówek 

magazynu „EKRANy” na podstawie materiałów graficznych i tekstowych dostarczonych w 

załączniku do Regulaminu, a także wykazanie zdolności do posługiwania się profesjonalnymi 

narzędziami do projektowania druków. 

Szczegółowy zakres Zadania Konkursowego obejmuje: 

- projekt pierwszej strony okładki 

- projekt rozłożonego na całą rozkładówkę spisu treści 

- projekt rozkładówki z pierwszym tekstem tematu numeru 



 

- projekt rozkładówki z dwiema recenzjami 

- projekt rozkładówki z materiałami typu ”ujęcie-przeciwujęcie” 

- projekt rozkładówki z tekstem, zawierającym kapsułki kontekstowe i propozycję lektur wraz 

z bibliografią 

Zadanie Konkursowe ma uwzględniać wszystkie elementy typowe dla papierowego 

periodyku, to znaczy: wszelkie elementy graficzne i informacyjne (jak numery stron, żywe 

paginy, tytuły, śródtytuły, leady, imiona i nazwiska autorów), uwzględniać sposób 

zakomponowania zdjęć i wszelkich innych elementów graficznych, kod kolorystyczny spójny 

z całością pisma, krój i wielkość czcionki, formę identyfikacji wizualnej spójnej dla całości 

pisma. 

Aby osiągnąć efekt w postaci Zadania Konkursowego Uczestnik Konkursu otrzyma w formie 

otwartych plików w rozszerzeniu .indd dwa gotowe numery czasopisma „EKRANy”, z których 

będzie mógł wykorzystać materiały tekstowe i graficzne do realizacji szczegółowych 

elementów Zadania Konkursowego. Pliki zostaną udostępnione po prawidłowym zgłoszeniu 

się do uczestnictwa w konkursie drogą mailową. Uczestnik Konkursu otrzyma wówczas także 

pliki graficzne w formatach .tiff lub .jpg oraz pliki tekstowe w formatach .doc lub .docx. 

Konkurs ma również wykazać, że jego Uczestnik posiada zdolność do zrealizowania głównego 

zadania pokonkursowego, czyli Projektu pełnego layoutu magazynu „EKRANy” w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, na który składa się także udział w dwóch Nadzorach 

Autorskich podczas składu dwóch kolejnych numerów magazynu „EKRANy”. 

 

5.  WARUNKI UCZESTNICTWA I WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY 

 

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej. 

Za zgłoszenie do Konkursu uważa się przesłanie na adres konkurs.ekrany@gmail.com 

wypełnione Zgłoszenie Udziału Uczestnika Konkursu (zał. 2) z informacją o chęci wzięcia 

udziału w Konkursie.  

Uczestnik Konkursu ma obowiązek dołączyć do Zgłoszenia Udziału skrótowe portfolio lub 

przekazać Zamawiającemu adres strony internetowej, gdzie Zamawiający będzie mógł się 

zapoznać z poprzednimi pracami Zamawiającego. 

W Konkursie nie mogą uczestniczyć: osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu 

Konkursu oraz załączników do tegoż Regulaminu, osoby biorące udział w organizowaniu 

Konkursu, w tym Jurorzy Jury Konkursowego. 
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6.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI ORAZ 

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą mailową, chyba że 

postanowienia tego Regulaminu stanowią inaczej. 

W zakresie zadawania pytań do Regulaminu oraz pytań dotyczących opracowania i składania 

prac konkursowych Zamawiający dopuszcza ich zadawanie w formie elektronicznej na adres 

mailowy: konkurs.ekrany@gmail.com  

Ogłoszenia, odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu i inne komunikaty Zamawiający 

będzie publikował na stronie http://ekrany.org.pl/konkurs-na-layout/  

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia, ewentualne uzupełnienia lub zmiany w 

Regulaminie są wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu z chwilą ich zamieszczenia na 

tejże stronie. 

Regulamin Konkursu wraz ze wszelkimi załącznikami jest zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego http://ekrany.org.pl/konkurs-na-layout/  

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Uczestnikami Konkursu jest Jakub Przybyło, 

Sekretarz Konkursu oraz Rafał Syska, Przewodniczący Jury Konkursu. 

 

7.  FORMA OPRACOWANIA ZADANIA KONKURSOWEGO I SPOSÓB JEGO 

DOSTARCZENIA 

 

Wykonawca Zadania Konkursowego ma przedstawić pracę składającą się z następujących 

elementów: 

Część graficzna: 

- projekt pierwszej strony okładki 

- projekt rozłożonego na całą rozkładówkę spisu treści 

- projekt rozkładówki z pierwszym tekstem tematu numeru 

- projekt rozkładówki z dwiema recenzjami 

- projekt rozkładówki z materiałami typu  „ujęcie-przeciwujęcie” 
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- projekt rozkładówki zawierającej kapsułki kontekstowe i propozycję lektur wraz z 

bibliografią 

Cześć graficzna musi być dostarczona drogą mailową lub tradycyjną na adres 

Zamawiającego. Jeśli zostanie przyjęta droga mailowa, to projekty stanowiące graficzną 

część Zadania Konkursowego muszą być dostarczone w tradycyjnych rozszerzeniach 

graficznych: .jpg, .tiff, .pdf. 

 

Część pisemna: 

Do części wizualnej może być dołączona eksplikacja projektu w formie pisemnej lub/i 

graficznej nie dłuższa niż 5 tysięcy znaków w formacie .doc lub .docx. 

Uczestnicy Konkursu składają Prace konkursowe na adres Zamawiającego w terminie do 6 

listopada 2017 roku, przy czym za datę tę przyjmuje się skuteczne i potwierdzone 

dostarczenie do siedziby lub na adres mailowy Zamawiającego.  

Pracę konkursową przyjmie Sekretarz Konkursu, który przygotuje prace do prezentacji 

jurorom Jury Konkursowego. Termin obrad Jury Konkursu odbędzie się i zakończy nie później 

niż 14 listopada 2017. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach prac Jury w 

terminie do 16 listopada 2017 roku. Wynagrodzenie z tytułu nagród zostanie wypłacone nie 

później niż 31 grudnia 2017 roku po dostarczeniu do Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

danych wymaganych do dokonania przelewu. 

Prace konkursowe złożone po terminie określonym w Regulaminie nie będą rozpatrywane. 

Materiały papierowe nie będą zwracane do Uczestnika Konkursu. 

Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed 

upływem terminu składania prac konkursowych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień pracy 

konkursowej musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla składania pracy 

konkursowej. 

Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy 

konkursowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów. 

 

8.  UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

 

Konkurs może być unieważniony w przypadku, gdy:  



 

nie zostały złożone co najmniej dwie spełniające warunki niniejszego Regulaminu prace 

stanowiące realizację Zadania Konkursowego, 

nie rozstrzygnięto Konkursu, w szczególności nie wyłoniono dwóch prac konkursowych, 

które otrzymałyby 70 pkt. w rankingu sporządzonym przez Jury Konkursu, 

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Konkursu lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

Konkurs obarczony jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

9.  KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

 

Przy ocenie prac konkursowych Jury Konkursu będzie się kierowało następującymi 

kryteriami. 

Każdy członek Jury Konkursu będzie dysponował maksymalną pulą 100 punktów na ocenę 

każdej pracy złożonej przez Uczestnika Konkursu. Pula ta będzie podzielona na cztery części: 

Maksymalnie 20 punktów będzie przeznaczonych na ocenę okładki magazynu „EKRANy”. 

Maksymalnie 50 punktów będzie przeznaczonych na ocenę 5 rozkładówek wytypowanych 

jako Zadanie Konkursowe przy założeniu, że każda rozkładówka zostanie oceniona na 

maksymalnie 10 punktów. 

Maksymalnie 15 punktów będzie przeznaczonych na ocenę spójności wszystkich elementów 

Zadania Konkursowego. 

Maksymalnie 15 punktów będzie przeznaczonych na ocenę możliwości rozwoju 

przedstawionej pracy w Projekcie oraz inne elementy graficzne wykorzystywane na 

wszelkich polach eksploatacji. 

W toku prac Jury Konkursu oceniane będą następujące walory przedstawionych prac: 

- sposób wyrażenia przekazu merytorycznego czasopisma, którego zakres wiąże się z 

tematyką filmową; 

- czytelność, ale też niebanalność wprowadzenia elementów podkreślających filmowy 

charakter czasopisma; 

- zgodność prac konkursowych z poszczególnymi elementami Koncepcji oraz innymi 

załącznikami Regulaminu; 



 

- umiejętność uzasadnienia korekt do istniejącego dziś layoutu magazynu „EKRANy”; 

- koncepcja ulokowania zdjęć i innych materiałów graficznych; 

- sposób wprowadzenia informacji inicjujących poszczególne artykuły; 

- klarowność kompozycji, a także sztuka budowania nastroju oraz zdolność wprowadzenia 

maksymalnej ilości tekstu w sposób zapewniający czytelność i atrakcyjność graficzną pisma; 

- nowoczesność layoutu i zdolność do wykorzystania najnowszych trendów projektowych; 

- atrakcyjność i szlachetność kodu kolorystycznego i systemu dobranych do projektu fontów. 

Jury weźmie także pod uwagę obligatoryjne warunki, jakim muszą podporządkować się 

Uczestnicy Konkursu: 

- możliwość zgodnego z prawem wykorzystania elementów zawartych w projekcie w sposób 

nieobciążający Zamawiającego; 

- pozostawienie dotychczasowego formatu magazynu. 

 

10.  JURY KONKURSU 

 

W skład Jury Konkursu wchodzą: 

Rafał Syska – Redaktor Naczelny Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „EKRANy” 

(przewodniczący); 

Miłosz Stelmach – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej 

„EKRANy”; 

Barbara Szczekała – redaktor Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „EKRANy”; 

Urszula Wolak – redaktor Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „EKRANy”; 

Piotr Kołodziej – ekspert od identyfikacji wizualnej Starego Teatru w Krakowie. 

Funkcję Sekretarza Konkursu, bez prawa głosu, pełni Jakub Przybyło. Sekretarzowi Konkursu 

nie przysługuje prawo oceny prac konkursowych, zapewnia on formalnoprawną obsługę 

konkursu, przygotowuje odpowiedzi na pytania Uczestników Konkursu, sporządza protokoły 

oraz dokumentację konkursu. 

W przypadku wyłączenia członka Jury Konkursu, na jego miejsce zostanie powołany nowy 

członek Jury Konkursu. 



 

W ramach oceny prac konkursowych Jury Konkursu w szczególności dokonuje: 

- oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Konkursu, 

- wybór najlepszych prac konkursowych i przyznanie nagród, 

- opracowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu, 

- opracowanie zaleceń pokonkursowych w stosunku do najlepszej pracy konkursowej. 

 

11. OGÓLNY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UDZIELONEGO W TRYBIE 

NEGOCJACJI 

 

Zwycięzca Konkursu zostanie zaproszony do Negocjacji celem podpisania umowy na 

realizację Projektu. W wypadku, gdy negocjacje okażą się bezskuteczne, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zaproszenia do Negocjacji drugiego laureata Konkursu. Negocjacje 

odbędą się niezwłocznie po ogłoszeniu wyników prac Jury Konkursowego. 

W ramach Negocjacji omawiane będą następujące elementy: 

- zapisy Umowy 

- Zalecenia Pokonkursowe Jury 

- inne zalecenia sformułowane przez Zamawiającego 

Prace nad Projektem będą musiały się skończyć nie później niż 15 grudnia 2017 roku, a 

wypłacenie honorarium za Projekt nastąpi do 31 grudnia 2017 roku, przy założeniu, że 

wynagrodzenie za Nadzór Autorski nad dwoma numerami magazynu „EKRANy” nastąpi nie 

później niż 30 czerwca 2018 roku. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

 

 Załącznik 1 – Koncepcja nowego layoutu magazynu „EKRANy”; 

 Załącznik 2 – Wzór Zgłoszenia Udziału Uczestnika Konkursu; 

 Załącznik 3 – Wzór umowy na realizację Projektu, stanowiący podstawę Negocjacji; 

 Załącznik 4 – Przykładowy numer obecnie obowiązującego layoutu czasopisma 

„EKRANy” w rozszerzeniu .pdf. 



 

 Załącznik 5 – Materiały graficzne i tekstowe stanowiące podstawę prac nad Zadaniem 

Konkursowym (dostępne dla Uczestników Konkursu, którzy złożą do Zamawiającego 

poprawnie wypełniony formularz). 

 


